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 (CV)انغُشح انزارُخ                                                             

 عًش جُبد عهٍ دغٍُ انفهذاوٌ.. :  ىــاالع              
 

 يعهىيبد عبيخ اوال :

 :ىاٌــُـعـان.1 

  اإلعالوكهُخ االداة / لغى ..ـ  االَجبسانعًم : جبيعخ 

  :اعزبر يغبعذ.... ذسجخ انعهًُخ:ان         إلعالوا...انزخصص 

 :ٌانعُىاٌ انجشَذ ............................................................................................   

 07807226228/     َمبل                 

 ٍَانجشَذ االكزشو :  dr.omarchiad@gmail.com 

 يعهىيبد شخصُخ  :.2
 عشالٍغُخ : ـانجُ                       انشيبدٌاالَجبس /  دح :ىالــيكبٌ ان   

 .......................جىاص عفش:                      1976/ 12/ 26خ انىالدح :  ــربسَ   

 نًؤهالد انعهًُخ :اصبَُب : 

 ربسَخ انذصىل عهُهب ذونخــان عخــانجبي ذسجخــان

 2009 انعشاق ثغذاد ِانذكزىسا

 اٌ سعبنخ انًبجغزُشعُى:   

 يىلف صذُفخ االهشاو يٍ دشة انخهُج انضبنضخ                                          

 ِعُىاٌ أطشودخ انذكزىسا :  

 ارجبهبد انصذبفخ انخهُجُخ آصاء انغُبعخ االيشَكُخ فٍ انعشاق   

 

 خ : انخجشاد انىظُفُصبنضب : 

 يكبٌ انعًم انىظُفخ
 يُُخانفزشح انض

 انًهبو انشئُغُخ
 إنً يٍ

  2015 2005 االعالولغى  رذسَغٍ

انىىىىىىىىىىً انىلىىىىىىىىىىذ  2015 االعالولغى  سئُظ لغى 

 انذبضش
 

 ساثعب : انخجشاد انزعهًُُخ واالهزًبيبد انجذضُخ :

 انذساعبد االونُخ)انجكبنىسَىط(: فٍ . رذسَظ انًىاد1

 انزخصص انفصم/انغُخ اعى انًبدح

 اإلعالو يغزًش - 2008 انشأٌ انعبو

 اإلعالو يغزًش - 2008 انذشة انُفغُخ 

 اإلعالو 2015 -2010 انزخطُظ االعاليٍ

   

 : خبيغب : انًؤرًشاد انًزخصصخ وانُذواد انعهًُخ
 طجُعخ انًشبسكخ ربسَخ  انًكبٌ  انعُىاٌ 

 يشبسن 2007 عًبٌ_االسدٌ َذوح عٍ )انشأٌ انعبو فٍ انعبنى انعشثٍ( 

 يشبسن 2007 اعطُجىل_رشكُب  عزطال  _فىكظ كشوة(يجىعبد اال) عٍ َذوح 

  يشبسن 2008  ثُشود _ نجُبٌ وسشخ رذسَجخ عٍ ) انشأٌ انعبو انعشالٍ _االعزجُبَبد(

 دضىس  2009  جبيعخ ديشك_عىسَب عٍ االعالو انشلًٍ َذوح 

 يشبسن 2010 خ االداةجبيعخ االَجبس_كهُ َذوح عٍ دوس وعبئم االعالو فٍ رعضَض سوح انًىاطُخ

 يشبسن 2012 جبيعخ االَجبس_كهُخ االداة َذوح عٍ وعبئم االعالو وااليٍ انًجزًعٍ

 دضىس 2016 ثغذاد يؤرًش كهُخ االعالو_ جبيعخ ثغذاد

 دضىس 2016 ثغذاد يؤرًش كهُخ االعالو_ انجبيعخ انعشالُخ

 دضىس 2017 ثغذاد يؤرًش كهُخ االعالو_ جبيعخ ثغذاد

 دضىس 2017 ثغذاد هُخ االعالو_ انجبيعخ انعشالُخيؤرًش ك

 يشبسن 2017 انمبهشح انًؤرًش انذونٍ كهُخ االعالو_ جبيعخ انمبهشح

يؤرًش ارذبد انجبيعبد انعشثُخ _نجًعُخ كهُبد والغبو اإلعالو فٍ 

 انىطٍ انعشثٍ

 انمبهشح
 يشبسن 2017

 سئُظ انهجُخ انعهًُخ 2017خ االداة_لغى جبيعخ االَجبس_كهُ َذوح دوس االعالو فٍ يكبفذخ االسهبة

 
 

شعبس 

 انجبيعخ 
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 االعالو

 يشبسن 2017 جبيعخ ثبثم َذوح رعضَض انذىاس و انزعبَش انغهًٍ

جبيعخ االَجبس_كهُخ انعهىو  َذوح انزُشئخ انًجزًعُخ 

 االَغبَُخ
 يشبسن 2017

 : عبدعب : انجذىس انًُشىسح

   انًجهخ عُىاٌ انجذش
فٍ رأجُج انصشا   دوس انمُىاد انفضبئُخ االخجبسَخ

 انطبئفٍ فٍ انعشاق يٍ وجهخ َظش اعبرزح انجبيعخ

انًجهخ انًصشَخ نجذىس   

 اإلعالو 
  

نزغطُخ انصذفُخ نهزذخم انشوعٍ فٍ عىسَخ فٍ ا

 انصذبفخ انعشالُخ _دساعخ رذهُهُخ فٍ جشَذرٍ )انصجبح

 وانضيبٌ(

 

يشكض انجذىس وانذساعبد 

 االعاليُخ )يجذأ(
  

فٍ يىلع  2016نزغطُخ اإلخجبسَخ نالَمالة انزشكٍ عبو ا

-8-15انً  2016-7-15انجضَشح َذ  ) نهفزشح يٍ 

2016 ). 

 

يجهخ جبيعخ االَجبس نهعهىو 

 اإلَغبَُخ
  

 صبيُب : انكزت انًُشىسح  :
 ربسَخ انُشش جهخ انُشش عُىاٌ انكزبة

   

 

 :ربععب : عضىَخ انهجبٌ 
 وصاسح انزعهُى عهً يغزىي

  انعبنٍ وانجذش انعهًٍ

عهً يغزىي كهُخ االداة  جبيعخ االَجبس  عهً يغزىي

 ولغى اإلعالو
عضى نجُخ رطىَش ورذذَش يُبهج 

 الغبو وكهُبد اإلعالو فٍ انعشاق.

نجُخ يؤرًش اعبدح رأهُم واعًبس 

 2016جبيعخ االَجبس  

نزذذَش انهجُخ انعهًُخ 

 2009انًُبهج 

ى فٍ عضى يجهظ رذغٍُ جىدح انزعهُ

 كهُبد والغبو اإلعالو انعشالُخ.
نجُخ رمُُى انشعبئم واالطبسَخ انجبيعُخ 

 2017انزٍ رًجذ انغبثك 
انهجُخ انعهًُخ نهذساعبد 

 2010 االونُخ

عضى نجُخ اخزجبس انطهجخ   

انًزمذيٍُ نهمجىل فٍ لغى 

انً 2009اإلعالو يُز 

2015 

سئُظ نجُخ اخزجبس انطهجخ   

غى انًزمذيٍُ نهمجىل فٍ ل

 2015اإلعالو يُز  

 ويغزًش

عضى نجُخ يُبلشخ ثذىس    

انطهجخ انًزخشجٍُ فٍ لغى 

انً 2009اإلعالو يُز 

2015 

سئُظ نجُخ يُبلشخ ثذىس    

انطهجخ انًزخشجٍُ فٍ لغى 

 ويغزًش2015اإلعالو يُز  

سئُظ انهجُخ االيزذبَُخ   

 2015وانهجبٌ انعهًُخ يُز 

 ويغزًش

 نجُخ االيزذبَبدعضى   

 2016-2015انًشكضَخ 

نجُخ االيزذبَبد عضى   

 2017-2016انًشكضَخ 
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 :  عبششا : انذوساد انزذسَجُخ انزٍ َفزهب

 ربسَخ اَعمبدهب يكبٌ انذوسح اعى انذوسح

   

   

  
 

 : شبسن فُهب انزٍ دبدٌ عشش: انذوساد

 ربسَخ اَعمبدهب يكبٌ انذوسح اعى انذوسح
 2011 اسثُم انعشاق _  ُخدوسح عٍ انصذبفخ االعزمصبئ

دوسح عٍ رغخُش انزمذو انزكُىنىجٍ 

 نزعضَض دشَخ انزعجُش

 انعشاق _ اسثُم
2014 

 2009 يشكض طشائك انزذسَظ  االسشبد انزشثىٌ

 2017و 2009 يشكض انذبعجبد_كهُخ انذبعىة دوسح فٍ رمُُبد انذبعىة

 2017 كهُخ االداة_ جبيعخ االَجبس دوسح فٍ انهغخ انعشثُخ
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2011 العراق جامعة االنبار درع جامعة االنبار

 2016 العراق كلية االعالم الجامعة العراقية درع كلية األعالم_ قسم االذاعة والتلفزيون

 2016 العراق نباررئيس جامعة اال شهادة تقديرية

 2017 العراق رئيس جامعة االنبار شهادة تقديرية

 2017 العراق رئيس جامعة بابل شهادة تقديرية

 2017 العراق جامعة االنبار_كلية التربية للعلوم االنسانية شهادة تقديرية

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 كاتب في عدد من الصحف والمجالت

 قراءات عامة
 كتب االدب _ التأريخ 

 

 أنشطة أخرى
 مهتم بدعم االنشطة ذات الطابع االنساني _

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ) متوسط ( اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 و التنسكرة القدم   اتـــــــــــوايــاله
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2017/   /       ::التاريخ التاريخ 


